MEDAL DLA RYSZARDA
W poniedziałek 19 lipca nasz kolega Ryszard
Fiut został odznaczony Medalem 100-Lecia
Odzyskanej Niepodległości, nadanym mu
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Ze względu na stan zdrowia Ryszarda uroczystość wręczenia medalu odbyła się w jego
domu pod Bielskiem-Białą. Odznaczenie przekazali wiceminister rodziny Stanisław Szwed
i wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. W uroczystości wzięli udział także szef podbeskidzkiej
„Solidarności” Marek Bogusz, jego poprzednik Marcin Tyrna oraz Stanisław Czernecki,
działacz „Solidarności” w bielskich Zakładach
Przemysłu Wełnianego „Merilana” – fabryce,
w której Ryszard Fiut pracował przez ponad
trzy dziesięciolecia.
Ryszard Fiut urodził się w 1948 r. w Bielsku-Białej. Pracę w „Merilanie” podjął w 1969
r. W 1980 r. zakładał tam „Solidarność”, peł-

niąc m.in. funkcję sekretarza Komisji Zakładowej i delegata na zjazd regionalny. Po
wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem prasy podziemnej. Na początku 1989
r. aktywnie uczestniczył w reaktywacji „Solidarności” w swym zakładzie pracy, pełniąc
kolejno funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego (lata 1992-2005). Był
też przewodniczącym Regionalnej i Krajowej
Sekcji Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność”, a w latach 1991-1992 szefem Sekretariatu Przemysłu Lekkiego i członkiem Komisji
Krajowej. Był również zaangażowany w program „Bielska Wełna”, mającym być ratunkiem
dla upadającego przemysłu włókienniczego
na Podbeskidziu, a także w tworzenie regionalnych struktur spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Z jego inicjatywy
powstał przy podbeskidzkiej „Solidarności”
fundusz „Solidarni w potrzebie”.

Ryszard Fiut z żoną Haliną i uczestnikami uroczystości wręczenia mu Medalu 100-Lecia Odzyskanej Niepodległości.

KONIEC SPORU W ¯YWCU ZDROJU
To zdjęcie jest już historią – z bram i ogrodzeń czterech zakładów spółki Żywiec Zdrój
zniknęły transparenty i flagi „Solidarności,
wiszące tam od końca kwietnia. To najbardziej widoczny znak, że zakończył się spór
zbiorowy, związany z walką związkowców
o podwyżki płac dla załogi tej spółki.
Należąca do światowego koncernu spożywczego Danone spółka Żywiec Zdrój ma cztery
zakłady produkcyjne – w Jeleśni i Wieprzu na
Żywiecczyźnie oraz w Rzeniszowie koło Myszkowa i w Mirosławcu na Pomorzu Zachodnim.
Pracuje w nich ponad sześćset osób, w tym 430
pracowników operacyjnych. To właśnie o podwyżki dla tych ostatnich walczyła zakładowa
„Solidarność”.
Rozmowy płacowe rozpoczęły się na początku tego roku. Nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego załogę porozumienia i w marcu
zaczął się spór zbiorowy. Na jego koniec przyszło załodze czekać aż do 7 lipca. Tego dnia
w Warszawie podpisane zostało porozumienie,
na mocy którego każdy pracownik operacyjny
(a więc wspomniane 430 osób) dostanie jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 1200
złotych netto. Ustalono także wzrost premii dla
pracowników w przyszłym roku.
W komunikacie dla pracowników obie strony – przedstawiciele „Solidarności” i zarządu
spółki – stwierdziły, że porozumienie zostało

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami naszego związku.
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43-300 Bielsko-Biała,
ul. Adama Asnyka 19
zawarte „we wzajemnym poszanowaniu stron
dialogu społecznego, mając na uwadze słuszne
interesy pracownicze oraz uwzględniając możliwości pracodawcy”.
– Oczywiście, nasze żądania były większe,
ale uważam, że wywalczyliśmy tyle, ile się dało
w obecnej sytuacji. Sądzę, że porozumienie satysfakcjonuje obie strony. Pracownicy operacyjni też mogą być zadowoleni, bo za moment
każdy z nich dostanie dodatkowy konkretny bonus. Przeciąganie sporu nikomu by nie służyło,
tym bardziej, że czekają nas zmiany strukturalne spółki i pojawią się nowe problemy i nowe
tematy do negocjacji – stwierdził Jacek Gala,
przewodniczący „Solidarności” w Żywcu Zdroju, po podpisaniu porozumienia kończącego spór
w tym zakładzie.

Sekretariat
tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060;
tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń
tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny
tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik
tel. 506 194 984, e-mail:
j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek
tel. 696 600 333,
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul
tel. 668 973 092,
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
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